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RECIPLANA RECUPERACIONS, empresa d’inserció social 
promoguda per Fundació Tots Units de Cáritas Diocesana, 
suposa una iniciativa d’economia social i solidària que 
desenvolupa la seua activitat en el tractament de residus 
sòlids urbans.
Aquesta iniciativa empresarial naix amb la intenció  
d’assolit un doble objectiu. D’una banda, desenvolupar 
una activitat sostenible i respectuosa amb el nostre 
entorns, que enllaça directament amb els orígens de la 
Fundació Tots Units. I d’altra banda, donar resposta a les 
necessitats de promoció laboral de persones amb vulnera-
bilitat social, que any rere any permet tenir  una oferta  de 
llocs de treball que possibilite una experiència laboral i un 
acompanyament educatiu el qual els facilita l’accés a una 
ocupació amb total normalitat.

TAMBÉ PARTICIPEM I 
FORMEM PART 
D’ALTRES XARXES:

La presentació d’aquesta memòria també és el moment 
d’obrir-nos a la societat en general, però especialment, a 
aquelles persones, professionals i agents socials o 
institucions públiques i privades amb les quals tenim una 
relació de col·laboració més propera. I alhora, aprofitem 
per a manifestar-los el nostre agraïment per la confiança 
que han anat dipositant durant molts anys en el quefer 
d’aquesta Fundació, sempre oberta i atenta a la demanda 
de la societat.
Les darreres paraules m’agradaria destinar-les a 
manifestar, una vegada més, la gratitud del Patronat de la 
Fundació envers totes les persones que aporten 
professionalitat i tècnica, temps voluntari per als altres o 
suport econòmic per dur endavant aquest encoratjador 
projecte. A tots vosaltres, moltes gràcies.

Enric Reverter Andreu
President de la Fundació Tots Units

RECIPLANA RECUPERACIONS: 
· C/ Miralcamp, 81. Vila-real
TEL. 964 533 876
INFO@RECIPLANA.COM
WWW.RECIPLANA.COM

TENDES KOOPERA STORE:
· Av. València, 25-B. Castelló   
· C/ Ximénez, 4. Castelló
RASTRE FUNDACIÓ TOTS UNITS: 
· C/ Senda Pescadors, 1. Vila-real

ON ESTEM: 

SOBRE NOSALTRES
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326 punts de recollida 
(Ajuntaments de menys de 20.000 
habitants, comerços, empreses... ) 

14.250 

63 punts de replega
(comerços, ecoparcs, empreses...) 222.610

138 contenidors viaris; 
1.304 contenidors en 380 
centres educatius i oficials

356.100

167 contenidors i 
42 robers de Cáritas 1.080.270

PUNTS DE RECOLLIDA QUANTITAT DE MATERIAL(Kg)

Garantim la traçabilitat dels residus que recollim.
Evitem l’emissió de gasos tòxics en abocadors, 
com en el cas del tèxtil.

residu 
�nal
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RESULTATS  AMBIENTALS



17 
participants

3 especialitats professionals:
   Mosso de magatzem
   Personal de Picking
   Auxiliar de comerç

57% d’insercions 
al mercat laboral 
normalitzat

10 
places d’inserció

Durant l’any 2017 han participat un total de 17 persones ocupant 
plaça de contracte d’inserció en Reciplana.
S’està potenciant la realització d’accions formatives per part de les persones en 
procés per tal de millorar l’adquisició de 
competències i, per tant, la seua ocupabilitat. 
La formació en la que ha participat el personal d’inserció en 2017 comprèn des 
de l’obtenció del permís de conduir fins accions d’alfabetització informàtica.
Cada vegada més, les persones que inicien procés, són conscients de la 
necessitat de preparar-se adequadament per a la seua incorporació al mercat 
laboral, mostrant un creixent interès per la formació.

RESULTATS  SOCIALS
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BALANC  ECONOMIC

DESPESES 
2017: 
897.716,00€

INGRESSOS 
2017: 
918.504,00 €

482.694,00 €

415.022,00 €


